
الوثائق: على ملحاظات
ًا وتخلط الوثائق، أهمية من الدراسة - تضخم1 ًا خلط حايث من شديد

الفإراج تم سرية وثائق بأنها الدعوة حايث ومن للقاعدة، الوثائق نسبة
عنها.

الثمانية من وثيقة عشر اللقاعدة: فإثلثة الرسائل نسبة حايث أ- فإمن
بالقاعدة: لها صلة ل والعشرين

بل الوليد، أبي من رسائل هي الفإريقي للفيلق الخمس ) فإالوثائق1(
). AFGP-2002-600053( رقم الوثيقة وهي للقاعدة، نقد وفإيها

موقع من )  فإهي2RAD-2004-600457( رقم الوثيقة ) أما2(
بالظواهري. التعريف فإي الرهاب

-AFGP-2002 وAFGP-2002-600080( ) واالوثيقتان3(
على أعلن الذي أسره، الله فإك السوري مصعب لبي ) هما600966

القاعدة. تنظيم من ليس أنه المل
على الرد رسالة ) هيAFGP-2002-601041( ) والوثيقة4(

طويلة. سنين منذ الجهاد جماعة أصدرتها التي اللباني
 و AFGP-2002-601346( الرقام ذات الربع الوثائق ) أما5(

AFGP-2002-601693 AFGP2002-602181 و AFGP-2002-
أبي بتوقيع منها وواحادة التكفيريين من مراسلت ) فإهي602187

رويتر. ولعله مصعب
السرية: حايث من ب- أما

عن عبارة ثلثة منها بالقاعدة المتصلة عشرة الثلثة ) فإالوثائق1(
باكستان لعلماء والرسالة فإهد للملك الرسالة وهي موزعة منشورات

العرب. جزيرة من المشركين أخرجوا ورسالة
أربعة فإمنها القاعدة عن المنفصلة عشرة الخمسة الوثائق ) أما2(

مصعب لبي رسالتان وهي للجميع موزعة منشورات عن عبارة
الظواهري. عن ونبذة اللباني على الرد ورسالة السوري

هناك وأن القاعدة، بضعف لليحاء اختيرت الوثائق أن - واضح2
التي الوثائق أهم غيرهم. ومن وبين وبينهم أركانها، بين خلفإات

ذلك:  فإي استخدمت
يأتي: ما عليها يلحاظ التي العدل، أ- رسالة

ًا اتخذت أنها ) واضح1( عليها بالحصول صرحاوا التي الوثائق غير عنوان
).AFGP( بالحارف تبدأ والتي أفإغانستان فإي

الموافإق هـ1423 لسنة الثاني ربيع شهر فإي تاريخها أن ) كما2(
فإي تكتب لم أنها يتضح السياق ومن م،2002 لعام يونيو لشهر



آخر فإي ذكره الذي الجديد عنوانه المريكان أخفى أفإغانستان. كما
الرسالة.

الطالبان. على الهجوم فإي التكفيريين ب- رسائل
اليمن. فإي معاونيه لحاد الظواهري ج- رسالة
الربيعي) محمد حاسن يحيى (سلمان اسمه شخص من د- رسالة
ًا يحبه أنه فإيها الطاجيكي) يبلغه (فإرقان اسمه لشخص يحبه لم حاب

نتيجة بدون بقوله: "وهذا ذلك على التقرير يعقب ثم لليلى، قيس
ملموسة".

التقرير: - خلصة3
كتب أنه ثناياه؛ فإي كاتبوه كرره ومما التقرير، عنوان من يتضح كما

خبراء ولمساعدة عنها، العامة الصورة لتغيير القاعدة، ثغرات لبيان
دراسة (حاالة الفصلن ويركز لها، التصدي فإي الرهاب مكافإحة

لستغللها) وتوصيات التنظيمية للمستقبل) و(الثغرات سوريا: العودة
بالذات. الموضوع هذا على التقرير من الول الجزء من

الخوان تاريخ التقرير يستعرض سوريا حاالة عن الفصل أ- فإفي
مصعب أبي كتاب من السورية التجربة دروس يلخص ثم المسلمين

وأبي السوري مصعب أبي تجربة بين يقارن ثم أسره، الله فإك
يقرر جدول صورة فإي النتائج ويضع العراق، فإي الزرقاوي مصعب

التجربة فإي الضعف جوانب كل وطور حاسن قد الزرقاوي أن فإيه
أما بالكفر، الخرى المجموعات بوصف التطرف عدا فإيما السورية،

عند واضح غير المر هذا أن التقرير فإيرى القيادة انتقال سلسة فإي
الدعاية، هو الزرقاوي جوانب أقوى أن التقرير ويخلص مصعب، أبي
الجميع. حاارب حايث العقدي النعزال هو جوانبه أضعف وأن

التقرير زبدة يعد والذي القاعدة لمهاجمة التوصيات فإصل عن ب- أما
يلي: فإيما فإيحددها

المالية: كفاءتها من وحاد العمليات على القاعدة سيطرة ) اربك1(
الولء: من تزيد التي العمال عن (أ) امتنع

تزيد حاتى الكفاءة ضعيفة أو الفاشلة للقيادات التعرض بعدم وذلك
وضعهم أمكن إذا الجماعة، جسد فإي لتنخر وتركها التنظيم، عجز من

مما والقاعدة القيادة بين والريبة الشك يزيد المراقبة. حاتى تحت
ً لذلك الكفاءة. ويضرب يقلل خلية لمسؤول المالي بالفشل مثال

الظواهري. انتقده الذي اليمن
بتوفإير معضلة: وذلك المناسبة للعقوبات القاعدة تطبيق (ب) اجعل

الدائم. وانشر العتقال أو العدام عقوبات غير للعضاء منافإذ



ً ويضرب العفو، عن الدعايات نفسه سلم الفقعسي بأن لذلك مثال
للنصف. عليه عقوبة أية بتخفيض وعد مقابل فإي السعودية للسلطات

ً ويضرب القاعدة، قيادات بين الداخلي التوتر من (ج) زد على مثال
المعلوماتية العمليات بأن ويضيف لمختار، العدل بخطاب ذلك

قيادة وكفاءة العقائدية المبررات فإي الشك من ستزيد الناجحة
القاعدة.
ًا (د) أكد التابعة. ومجموعاتها القاعدة قيادة بين الختلف على علن
مجموعاتها مع اسمية بعلقة تحتفظ القاعدة قيادة أن التقرير ويذهب

ً ولذلك المتباعدة، مصعب لبي تزكيته على لدن بن يؤكد مثل
من سيزيد القاعدة، كفاءة من التهوين على العمل وأن الزرقاوي،

التابعة. والمجموعات القيادة بين الفروق
بعدم صعوبة: وذلك أكثر المالية لملكها القاعدة إدارة (هـ) اجعل

ًا، ذلك يمارس بل عليها، والحجر ممتلكاتها تجميد عن العلن سر
قد مما حاصل، ما للقيادة يشرح لن ممتلك أي عن المسؤول فإيضطر

الممتلكات على السري الحجر أن كما المالية، ذمته فإي للشك يؤدي
إدراك من القيادة تتمكن أن دون العمليات كفاءة لنخفاض سيؤدي

والتباع.  القيادة بين الفجوة يزيد مما السبب، كنه
مما الشرعية، بالطرق للقاعدة التبرعات جمع على حاملة (و) شن 

وتزيد صورتها، تشوه التي الجرامية بالطرق التبرعات لجمع يلجئها
داخلها.  المالي الفساد من

تنظم التنظيمات متوفإر: بعض غير الوحايد المصدر تمويل (ز) اجعل
هذه وتمارس دفإعات، على القيادة عبر فإقط التمويل عبر العمل

الموثوقين الممولين بعض على القيادة تعتمد عندما الطريقة
على التركيز يجب لذا فإقط، القيادة مع إل يتعاملون ل الذين السريين

على سيطرتها قلت القيادة تمويل ضعف فإإذا الممولين، هؤلء
الفإراد.

للقاعدة المني المجال من ) ضيق2(
كانت المجدية. إذا الفنية المعلومات حاول الشكوك أثر(أ) 

الستفادة القاعدة فإستستطيع متوفإرة، العلنية الفنية المعلومات
بالتضليل، مملوءة المنشورة المعلومات كانت إذا ولكن منها،

سلمة من للتأكد البعض ببعضها للتصال القاعدة خليا فإستحتاج
المن. تقلل التصالت وكثرة الفنية، المعلومات وصحة

خطر من القاعدة تقلل خطرة. قد الفإراد انتقاء خطط (ب) اجعل
بتفحص السياسي التأثير على قدرتها من تزيد وبالتالي النشقاق



ًا، أكثر بطريقة العضاء ذلك لتحقيق العامة الوسائل ومن قرب
بالمراقبة ذلك مقاومة ويمكن العائلية، العلقات عبر التجنيد

ستنفر القاعدة. التي أعضاء لقارب السرية وليست الظاهرة
القارب. استغلل من القاعدة

فإي القاعدة نشاط لتقليل المعلومات جمع عمليات (ج) نشط
فإيها. العمل تريد التي المنطقة

الفإرع. ثغرات على تعمل التي للجهود الولوية ) امنح3(
الثار وبتجنب للعمل السياسي بالثر مهتمة القيادة تكون حاينما

تحاول وهنا أفإرعها، على السيطرة ممارسة فإستحاول الضارة
إذا أما الفإرع، على القيادة سيطرة إضعاف على العمل الحكومات

فإتكون الزرقاوي حاالة فإي كما الهمية قليل السياسي الثر كان
الفإرع. أمن تقليل على منصبة الجهود

وسياستهم الجهاديين مخططات على هجومية دراسة ) أجر4(
الخارجية:

أولويات حاول القاعدة قادة بين خلفإات هناك المر: أن هذا خلصة
الجماهير، وبين بينهم هوة إيجاد من يحذرون أنهم كما العمل، أماكن

على يركزا أن الرهاب لمقاومة أمريكا سياسة مخططي على ولذا
فإي القواعد وتشكيك القاعدة سياسات لضرب المرين هذين

القيادة. كفاءات
الذي المني الفراغ ميزة من الجهادية المجموعات ) احارم5(

إيجاده. أو لستغلله يسعون
ًا إليها المشار الصومال وثائق من يتضح الظواهري خطاب ومن آنف

وكل متدرجة، أهداف لتحقيق يسعون الجهاديين أن للزرقاوي
ً مفتوح حايوى مجال خلق على تؤكد الوثائق القوات بطرد أول
لنظامهم. بالتمكين ثم الجنبية
كل فإي الجهاديين عنها يبحث التي المني الفراغ مناطق وإنهاء
ًا يعد العالم ًا أمر ً ولكن الكلفة، وباهظ عسير نحرمهم ذلك من بدل

فإي الغفيرة بقواتنا فإعلنا مثلما المني، الفراغ من الستفادة من
حارمت التي أفإغانستان، فإي جندي ألف عشر وبالثمانية العراق،

فإي لهجمات انطلق كقاعدة البلدين هذين استخدام من الجهاديين
الغرب.

للجهاديين التعبوية أعقابهم. المحركات على الجهاديين طلئع ) رد6(
فإي قوية قواعد بإنشاء وذلك وماو، للينين كانت التي نفسها هي

ما وهذا العداء، مراكز على منها والفر الكر حاملت وشن الطراف



السلمي العالم أطراف من التحرك من الصومال وثائق تؤكده
فإإن السلمي. وبالمثل العالم لقلب واليمن والصومال كأفإغانستان

على ومتتابعة متوقعة غير حاملت تشن أن عليها المريكية القوات
تحت التي المناطق استغلل من لحرمانهم المنة الجهاديين قواعد

مسؤوليتهم.
الجهاديين. وأفإراد قواعد وضايق وحاقر وأهن ) شوش7(

والتنافإس الداخلية العداوات من تزيد أن الحكومية السياسات على
ً القاعدة. ويضرب داخل الطاجيك المتدربين برجوع ذلك على مثال
رضوان. يد على إهانات من لقوه ما بعد لبيوتهم القاعدة لدى

دور أهمية على القاعدة القادة. تركز كبار سلطة ) خرب8(
مع القيادة تواصل ضرورة وعلى الجهاد، فإي العليا القيادات

التصالت وسائل إفإساد طريق عن ذلك تخريب القواعد. ويمكن
أو تحيرهم، بديلة بقنوات المستخدمين بإغراق إما النترنت، وخاصة

القنوات. تلك قطع النادرة الحالت بعض فإي
وطاقتها. يتصور أمريكا نوايا فإهم حاسن وكذلك فإهم سوء ) يسر9(

حااسم عسكري عمل بأي القيام فإي تتردد أمريكا أن الجهاديون
ًا التصور هذا كان وقد باهظة، خسائر يكلفها أمريكا لنجاحاات مساعد

غير وهم أمريكا فإاجأتهم الذين العقد، هذا فإي الجهاديين ضد
أمريكا وقدرة لرادة المقلل الفهم ترويج يكون محتاطين. وقد

ًا الحايان. بعض فإي مفيد
ًا القاعدة أعقابهم. نجحت على للخلف القاعد دعاة ) ادفإع10( نجاحا

ًا . وعلى11/9 بعد وخاصة والتحريض والحشد الدعوة فإي ملحوظ
نرى لهذا الجهادية، الفإكار لنشر وسيلة بكل تتصدى أن الحكومات

ًا تحرز قد الحكومات أن والعقائد المجموعات بين بالتحريش نجاحا
المجندين وتيئيس العقيم، الجدال وتشجيع الجهادية، والقيادات

للخروج ومخططات واقعية بدائل لهم نوفإر الوقت نفس وفإي الجدد
الخط. عن

الجهادية. لمقاومة الحركة فإي العقدية الفروق واستغل ) أدرك11(
هو فإهذا بعضهم، مع قادتها يختلف أين إدراك من بد ل القاعدة
تأثيرها فإي هو القاعدة ثقل مركز الحركة. لن فإي الضعف موطن

اللباني أمثال من السلفيين العلماء كبار من عدد العقائدي. وهناك
يرفإضون الذين الهللي وسليم المدخلي وربيع باز بن العزيز وعبد

لللباني. الظواهري نقد فإي ذلك تبين وقد العنيفة، القاعدة وسائل



الحركة ضمن خلفإات عدة من واحاد هو العقائدي الخلف وهذا
استغللها. يمكن التي الوسع

اجتماعية. نجحت لحركة تنظيم من تحولها قبل القاعدة ) بادر12(
هذا تضمن وقد كتنظيم، القاعدة إضعاف فإي كبير لحد أمريكا
ًا التقرير أما كتنظيم، إضعافإها على المساعدة القتراحاات من عدد
يمكن التي التحديات أخطر من فإيعد اجتماعية لحركة القاعدة تحول

أبو أسهب ثمن. وقد بأي ذلك إيقاف من بد ول أمريكا، تواجهها أن
من عالمية حاركة إنشاء يمكن كيف شرح فإي السوري مصعب

شاملة سياسة تبني من بد متراخية. ول شبكة فإي الجماعات
ذلك. لمواجهة

التقرير: فإي - رأيي4
ًا يعد أ- التقرير رسمي. شبه رأي
المور يفهمون ل المريكان يزال فإل الضخمة المكانيات ب- رغم

فإي المترجم أن ذلك على المضحكة المثلة ومن حاقيقتها، على
فإرق من بأنهما والمرجئة الخوارج كلمتي يشرح رويتر رسالة ترجمة

الردة مفهوم وأن القاعدة، من التكفيريين أن زعموا الشيعة. وأنهم
).57(ص:  يخالفهم...الخ من كل تكفير هو القاعدة عند

التقرير. من بارز العلمي ج- الهدف
أمور: عدة التقرير من نستفيد أن يمكن أننا د- إل

ًا طريقها تجد قد لنها المكاتبات، فإي الشديد ) الحرص1( يوم
للعداء.

يعملون الذين الله: (أنصح رحامه البنا حاسن الشيخ بقاعدة ) العمل2(
كتابة يمكن فإأقول أفإصل قد أني إل مذكرات)، يكتبوا أل العام بالعمل

والتأريخ. التسجيل بغرض وليس النشر، بغرض المذكرات
والوسطى. العليا القيادات بكفاءة ) الهتمام3(
أو الدارية القيادات بين ينشأ ما عادة النقص أن التقرير ) ذكر4(

ًا أقل تكون التي التسهيلية المخاطرة، فإي ورغبة الهدف على تصميم
ًا الجميع يلزم بأن ذلك وعلج ما القتال، فإي الدورية بالمشاركة عموم

العمل. أمن مع يتعارض لم
حايث من والتحريض، والدعوة الدعاية بقضية الخطير ) الهتمام5(

سعة وكذلك المادة، ونوعية العام الخط اختيار على الشديد الحرص
النتشار.

المكان. قدر على والقاعدة القيادة بين بالتواصل ) الهتمام6(


